��: েকান সৃজনশীল

উৎতর:

স�ৃ � কাযর্ কলাপগিল অনু েমািদত?

েযাগয্ ি�য়াকলােপর স�াবনা অিবরাম। তেব, সম� ি�য়াকলােপর েযাগয্ হওয়ার জনয্

িন�িলিখত মানদ�গিল পূরণ করা �েয়াজন:

• �ভাবজাতভােব সৃ জনশীল হেব
• এনওয়াইিসেত উপি�ত থাকেত হেব
• �শরীের উপি�ত থাকেত হেব
• মানু েষর সােথ সহজ হেত হেব
* িকছু অনুেমািদত পিরি�িতেত িশ�ীরা তােদর ি�য়াকলাপ অনলাইেন উপ�াপন করেত পারেবন।

আেবদন

েযাগয্তার মানদ�গিলর একিট স�ূণর্ তািলকা
েযাগয্ সৃজনশীল

•

স�ৃ �

ি�য়াকলাপ অ�ভুর্ � থাকেত পাের:

একিট লাইভ সংগীত, নৃতয্, িথেয়টার, সািহতয্ পােঠর পার�মতা, বা অনয্ানয্ অিভনয়

• কিমউিনিটর সদসয্েদর
•

সােথ বয্ি�গতভােব িশ� ৈতিরর কমর্শালা

চলি�� বা অনয্ানয্ িমিডয়া কােজর একিট সাবর্জনীন ি�িনং

•
•

বৃহত্তর কােজর একিট উপাদান

•

একিট জীব� িশ� ৈতিরর অিভ�তা, েযমন একিট মুরাল িচ�কমর্

একিট কােজর

অংশ যা বতর্ মােন িনমর্াণাধীন আেছ েযমনঃ একিট

��: আিম একজন �িতব�ী িশ�ী এবং/অথবা
অনলাইেন উপ�াপন করেত
উত্তর: হয্াঁ আমরা

িক

কাজকমর্

চ� ১ এবং

অংশ

ই�ু ক, আিম িক এর উপযু �?

উপলি� করেত

অনলাইেন উপ�ািপত

নাটক �থম

েরাগ �িতেরােধ দুবর্ ল এবং আিম আমার কমর্ কা�

পাির েয িকছু িশ�ী তােদর

করেত স�ম না হেত পাের এবং অনলাইেন তােদর

��: আিম

িনেদর্ িশকা পৃ�ােত তািলকাভু � করা হেয়েছ।

অবশয্ই লাইভ

একই সােথ চ� ২

হেত

কাজকমর্

কাজকমর্

বয্ি�গতভােব উপ�াপন

পিরচালনা করা �েয়াজন।

হেব।

চ� ৩

এ আেবদন করেত পাির?

উত্তর: আেবদনকারীেদর েকবল তােদর ��ািবত সৃজনশীল
আেবদন করেত হেব। যিদ েকানও আেবদনকারী

কাজকমর্ সময়কােলর

পিরবতর্ নেযাগয্

িভিত্তেত একবার

তািরখসহ েকানও

কাজকমর্

জমা েদন

তেব তােদর �েয়াগ চে�র অনুদােনর জনয্ িনবর্ািচত না হেল েসগিল �য়ংি�য়ভােব পরবত� সাইেকল
লটািরেত �ান পােব।
আেবদন ফেমর্র মেধয্, আেবদনকারী যিদ তারা তােদর কাযর্কলাপিট ভিবষয্েতর চে�র জনয্ িবেবচনা
করেত চান তেব তা িনেদর্ শ করেব।

��: আিম িক �িতিট চে� একািধকবার আেবদন করেত পাির?

উত্তর: না। িশ�ীরা �িতিট চে� েকবল একিট আেবদন জমা িদেত পারেবন। িশ�ীরা পুেরা িসিট
আিটর্� কপর্স �া�স ে�া�াম জুেড় েকবলমা� একিট (১) অনুদান েপেত পােরন।
��: আিম িক

সাহাযয্কারী িহসােব আেবদন করেত পাির?

উত্তর: না। সম� িশ�ীেদর বয্ি�গতভােব আেবদন করেত হেব। িনবর্ািচত হেল আেবদনকারী িশ�ীেক
অথর্ িবতরণ করা হেব এবং �াপকেক অবশয্ই চূ ড়া� �িতেবদন জমা িদেত হেব। �াপক কীভােব
তােদর সৃজনশীল

স�ৃ �তার কাজকমর্

সফলভােব স�ূণর্ করেত তহিবল িবতরণ করার িস�া� েনন

তা তােদর উপর িনভর্ র কের।
��: একািধক িশ�ী িক একিট

কেমর্ র জনয্ আেবদন করেত পােরন?

উত্তর: হয্াঁ যিদ একািধক িশ�ী সি�িলত
সকেল একই

স�ৃ �তার

উপ�াপেনর জনয্ একি�ত হয় তেব তারা

��ােবর সােথ পৃথকভােব আেবদন করেত পাের। তেব, লটাির �ি�য়ািটর মাধয্েম

সম� সহেযাগী িশ�ী বাছাই করা হেব এমন েকানও গয্ারাি� েনই।

��: আিম অনয্ কারও পে� তােদর স�িতেত আেবদন করেত পাির?
উত্তর: হয্াঁ, েকউ তােদর স�িতেত অেনয্র পে� আেবদন করেত পােরন। িনি�ত করন েয তারা
একিট জমােযাগয্

িহসাব ৈতির

করেছ এবং তােদর পিরিচিতর তথয্সহ েসই বয্ি�র নােম আেবদন

জমা িদে�।

��: আমার

কমর্ িক বাইের �চার করার �েয়াজন হেব?

উত্তর: না, যিদও বিহর�ন

কমর্গিলেক

অ�ািধকার েদওয়া হয়, তেব এিট অপিরহাযর্ নয়।

েসই �ােন উপ�ািপত করা েযেত পাের যা

কমর্গেলার

কমর্গিলেক

�েয়াজনীয়তােক সেবর্াত্তমভােব পূরণ কের।

��: আিম একজন িকউেরটর, �েযাজক, সািহতয্ পিরচালক, একােডিমক অিফসার বা

সদৃশমনা

বয্ি� বা স�দােয়র সংগঠক, আিম িক েকানও অনু�ােনর জনয্ আেবদন করেত পাির?

উৎতরঃ না। সকল

আেবদনকারীেদর অবশয্ই অনুশীলেনর আওতায় থাকেত হেব এবং েযাগয্ হওয়ার জনয্

তােদর সৃজনশীল অনুশীলেনর �িত েটকসই �িত�িত �দশর্ন করেত স�ম হেত হেব।
��: আমার ��ািবত সৃজনশীল স�ৃ �তার কমর্ িট একিট েপওয়ােলর িপছেন িটিকটযু� হেব, এিট
িক অনুেমািদত?
উত্তর: না। িসিট আিটর্� কপর্স অনুদােনর মাধয্েম অথর্ সরবরাহ করা সম� কাযর্�ম অবশয্ই
িবনামূেলয্ এবং জনসাধারেণর জনয্ উ�ু�।
িশ�ীরা �মতা বা সময়সীমা �েবেশর কারেণ িটিকট বয্ব�া বয্বহার করেত পাের তেব সম� িটিকট
িবনামূেলয্ থাকেত হেব।
��: েকান ধরেণর কলা অনুশীলনগিল েযাগয্?
উত্তর: আেবদনকারীেদর �াফট / েট�টাইল, েকািরও�ািফ / নৃতয্, কিমউিনিট আটর্স, িডজাইন /

আিকর্ েটকচার, িডিজটাল / ৈবদুয্িতক আটর্স, েফাক / �য্ািডশনাল আটর্স, ই�ারিডিসি�নাির ওয়াকর্ ,

িলটারাির আটর্স, শ�, িথেয়টার এবং অিভনয়, িভিডও / িফ� বা িভজুয্য়াল আটর্ িমউিজকসহ েয

েকানও িবভােগই েটকসই সৃজনশীল অনুশীলন থাকা দরকার।

��: একিট "েটকসই, চলমান সৃজনশীল অনুশীলন" বলেত কী
উত্তর: আেবদনকারীেদর

চচর্াকারী িশ�ী হেত হেব এবং

েবাঝায় ?

তােদর চারকলা অনুশীলেনর একিট চলমান

�িত�িত �দশর্ন করেত স�ম হওয়া �েয়াজন। আেবদনকারীেদর �মান করেত হেব েয তারা
অংশ�হন কেরেছ, ৈতির কেরেছ বা তােদর ৈশি�ক অনুশীলন বজায় েরেখেছ এবং এিট �দশর্েনর জনয্

িবগত ২ বছর ধের (২০১৯ সাল েথেক) েযেকান সময় েথেক ডকুেমে�শন সরবরাহ কেরেছ।

িশ�ীর কােজর েযমন একিট সৃজনশীল স�দায়গত বয্�তা ি�য়াকলাপ, �দশর্নী, েশা, স�দায়িভিত্তক

ে�া�াম, পারফরময্া� বা িশ�ীর কােজর অনয্ানয্ �কাশয্ উপ�াপনা েযমন একিট সাবর্জিনক

স�ৃ �তা
আমরা

হেয়

থাকা উিচত।

উপলি� করিছ েয েকািভড-১৯

এর কারেণ ২০২০ সােল িশ�ীেদর তােদর অনুশীলেন

বয্াঘাত

থাকেত পাের এবং েসই ে�ে� েকবল ২০১৯ েথেক ডকুেমে�শন সরবরাহ করেত স�ম হেত

পাের।
��: আমার সৃজনশীল বয্�তা কাযর্কলাপ অনলাইেন উপ�াপন করা েযেত পাের?
উত্তর: ি�য়াকলাপগিল বয্ি�গতভােব এবং সরাসির দশর্কেদর কােছ উপ�াপন করেত হেব। তেব
আমরা বুঝেত পাির েয িকছু িশ�ী তােদর ি�য়াকলাপিট বয্ি�গতভােব উপ�াপন করেত পারেবন
না। আেবদনকারীেদর তােদর ি�য়াকলাপ অনলাইেন উপ�াপেনর �েয়াজন েকন তােদর আেবদেন
উে�খ করেত হেব।
��: আিম িক আমার সৃজনশীল

সাবর্ জনীন স�ৃ � কমর্ েক সমথর্ ন করেত িসিট আিটর্� কপর্স

অনুদান বয্তীত অিতির� তহিবল বয্বহার করেত পাির?
উত্তর: হয্াঁ।

অিতির� তহিবল এবং সং�ানগিল ��ািবত

��: আমার
উত্তর: হয্াঁ।

কমর্েক

স�ূণর্ করেত বয্বহৃত হেত পাের।

কমর্ িট নিথভু � করার দরকার আেছ িক?
সম� �াপকেক তােদর

কমর্িট েয দৃশয্মান হে� উহার

ফেটা�াফ ��ত করা উিচত।

এিটর জনয্ েপশাদার ডকুেমে�শন হওয়ার দরকার েনই। �াপকরা তােদর

কেমর্র

জনয্ চূ ড়া�

�িতেবদেন ২ িট িচ� সরবরাহ করেত হেব এবং উপি�তেদর আনুমািনক সংখয্া েরকডর্ করেব।
��: আিম
উত্তর: হয্াঁ।

িক এই অনুদােনর জনয্ ১০৯৯ পাব?
সম� �াপকেক একিট ডা�-৯

পূ রণ

করেত হেব এবং অনুদােনর পিরমােণর জনয্

২০২২ জানুয়ারী / েফ�য়াির মােস ১০৯৯ পােবন।

আেবদেনর তথয্
��: আিম কীভােব আেবদন করেত পাির / আিম আেবদন ফমর্ িট েকাথায় খুঁেজ পাব?

উত্তর: েযাগয্তার মানদ� এবং আেবদন জমা েদওয়ার �য্াটফেমর্ পাওয়া যােব। আেবদেনর একিট
িল� এই পৃ�ায় ম�লবার, ৮ জুন সকাল ১০

টায় দৃশয্মান

হেব এবং এিট এখােনও পাওয়া যােব:

https://cityartistscorpsgrants.submittable.com/submit

যিদ েকানও িশ�ী অতীেত এনওয়াইএফএ অনুদােনর সােথ একিট আেবদন জমা েদয় তেব তারা এই
অনুদােনর জনয্ আেবদন করার জনয্ েসই

�শংসাপ�গিল

বয্বহারকারীেদর একিট িবনামূেলয্ অয্াকাউ� শর

www.submittable.com েদখেত
��: আিম িক

বয্বহার করেত পােরন। নতু ন

করার জনয্ এই িলে�

হেব।

মু ি�ত আেবদন জমা িদেত পাির বা ইেমেলর মাধয্েম একিট আেবদন জমা িদেত

পাির?
উত্তর: না। সম� আেবদনপ� জমা িদেত হেব �য্াটফেমর্র মাধয্েম অনলাইেন জমা িদেত হেব।
যাইেহাক, আমরা

যােদর এটা

�েয়াজন তােদর সহায়তা �দান করিছ। আেবদেন েকানও আবাসন বা

সহায়তার জনয্ অনুেরাধ করেত দয়া কের

CACGrants@nyfa.org ইেমল

করন। আমরা

অনুেরাধ করিছ আবাসেনর জনয্ অনুেরাধগিল যত তাড়াতািড় স�ব কম�েদর সময়সীমার আেগ
আেবদন জমা েদওয়ার ে�ে� আেবদনকারীেদর সমথর্ন করার জনয্ পযর্া� সময় েদওয়ার জনয্
অনুেরাধ করা উিচত।
��: আিম আমার আেবদন ফমর্ িটেত েকান ধরেণর ফাইল আপেলাড করেত পাির?
উত্তর: অয্াি�েকশন ফমর্িট িন�িলিখত ফাইেলর �কারগিল �হণ কের: িপিডএফ, েজিপিজ, ডক, েডাকস,
এমিপ 4, এমিপ 3 এবং এমওিভ এবং ওেয়ব িল�গিল।

��: তহিবেলর সময়কােলর জনয্ আেবদনিট িক ধারাবািহকভােব েখালা থাকেব?
উত্তর: দুিট পৃথক চ� চলাকালীন
অিবি��ভােব েখালা থাকেব।

আেবদনগিল

উ�ু� থাকেব। �িতিট চে�র মেধয্,

অনুদান আেবদন �কােশর তািরখ

�জনিশল স�ৃ � কমর্গিল অবশয্ই

৩১ অে�াবর, ২০২১ এর মেধয্ েশষ করা উিচত

আেবদন

স�ৃ �তার সময়সীমা জু লাই ১০ েথেক অে�াবর ৩১, ২০২১
শরু:

ম�লবার, ৮ জুন সকাল ১০

ব�: ম�লবার, ২২ জুন সকাল ১০

টায়
টায়

�াপকেদর িব�ি�: শ�বার, ২ জুলাই
�েয়াগ চ� ২

স�ৃ �তা-২০২১ এর ২০
শরু:

আগ� েথেক ৩১ অে�াবর

৬ জুলাই ম�লবার, সকাল ১০ টা

ব�: ২০ জুলাই ম�লবার, সকাল ১০ টা
�াপকেদর অবিহত: েসামবার, ২ আগ�
আেবদন চ� ৩

স�ৃ �তা ৩
শরু:

েসে��র েথেক ৩১ অে�াবর

২ জুলাই, ম�লবার সকাল ১০ টা

ব�: ম�লবার, 10 আগ� সকাল ১০ টা

�াপকেদর জানােনা হেয়েছ: বুধবার, ২৫ আগ�
েয সম� আেবদনকারী জমা েদওয়ার সময়কােল একিট খসড়া অয্াি�েকশন সংর�ণ কেরেছন তােদর
আেবদন ব� হওয়ার ২৪ ঘ�া আেগ অবিহত করা হেব। একবার ব� হেয় েগেল অয্াি�েকশনিট
আবার েখালা হেব না।

��: আপিন

েকন আেবদনকারীেদর কাছ েথেক েডেমা�ািফক েডটা সং�হ করেছন এবং এই তথয্

কারা েদখেত পারেব ?
উত্তর: িসিট আিটর্� কপর্স অনুদানগিল এনওয়াইিস-িভিত্তক
যাঁরা

েকািভড-১৯ �ারা �িত��

িবষয়িট েযন

�িতফিলত

হয়

িশ�ীেদরেক সহায়তা করার উে�েশয্

হেয়েছন। জনসংখয্াতাি�ক তথয্ সং�হ আমােদর �াপকেদর

তা িনি�ত করেত সহায়তা কের।

সহায়তার

েডেমা�ািফক েডটা সরবরাহ কের িশ�ীরা িনউইয়কর্ ফাউে�শন অফ আটর্স (এনওয়াইএফএ), িনউ

ইয়কর্ িসিটর কালচারাল অয্ােফয়াসর্ িবভাগ (িডিসএলএ) এবং িমিডয়া অয্া� এ�ারেটইনেমে�র
েময়েরর কাযর্ালয় (এমওএম) েক এনওয়াইিসেত বাস কের এবং িশ�ীর বা�সং�ানিট আরও

ভালভােব বুঝেত সহায়তা করেছ। সরবরািহত তথয্ অয্াি�েকশনগিলর সােথ সংর�ণ করা বা
েকালাট করা হেব না।

সম� জনসংখয্াতাি�ক তথয্ েবনােম সং�হ করা হেব এবং িডিসএলএ এবং েমােমর �শাসেনর
কম�েদর সােথ ভাগ করা হেব।
এনওয়াইএফএ সম� বয্াক�াউ� এবং শাখা েথেক িশ�ীেদর

সহায়তা

করার জনয্ �িত�িতব� এবং

ইকুয্ইিট, ৈবিচ�য্, অ�ভুর্ ি�, এবং সম� ে�া�াম জুেড় অয্াে�িসিবিলিটর মানগিলর িদেক কাজ করেব।
আমােদর ওেয়বসাইেট এনওয়াইএএফএর িডআইএ িববৃিতিট পড়ুন:

কনেট� / েশা / অয্াবাউট- এনওয়াইএফএ

https://www.nyfa.org/

